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Teatre
Reus

L lu s  M arco
m ostrará l’am bició 
del p o d er aq u esta  
nit al Fortuny

L’actor es posará a la pell de ‘John Gabriel 
Borkman’ en una obra en format monóleg

CRISTINA VALLS

REUS

El Cicle Grans Mestres del Teatre 
Fortuny de Reus encetará aquest 
vespre la setena temporada amb 
l’espectacle que donará vida Tac
to r Lluís Marco, John Gabriel 
Borkman, amb el text d ’Henrik 
Ibsen. La proposta, en form at 
monóleg, fará arribar al públic a 
un món de somnis que mai es 
compliran i oportunitats perdu- 
des, així com la incapacitat d’esti- 
mar i perdonar. Abordará també 
el binomi d’amistat-família.

«Lobra, com és el cas d’un bon 
vi, envelleix meravellosament. 
Malgrat haver passat mes de 100 
anys que es va escriure, el seu 
contingut encara avui té vigencia. 
Tracta temes universals, atempo- 
rals, que ens toquen d’aprop. Ens 
parlen d’un senyor que, per males

práctiques, estafa un bañe, tot 
deixant im poblé sencer arruinat», 
resumeix el dramaturg i director 
artístic del Cicle, Francesc Cerro- 
Ferran.

En aquest sentit, les falses apa- 
rences están molt presents, ja  que 
el protagonista, en John Gabriel 
Borkman, és una persona teórica- 
ment ben vista, benestant i d’una 
bona classe social. Tot plegat, «no 
ens queda tan lluny», rebla Ce
rro.

«De gent així ja n’hem vist. Vi
virá en ima societat on el gust peí 
poder, la gloria, l’ostentació i la 
cobdícia sedueixen moltes perso
nes. Aixó ve provocat per una 
manca d’elements essencials a la 
vida, com l’amor», afegeix. Pot 
ser, dones, que aixó se substitueixi 
peí «gust excessiu de quotes de 
poder», diu. Posa com a exemple, 
de fet, la crisis de Lehman Bro-

L’actor badaloní Lluís Marco durant un assaig. fo to : c e d id a

thers o Taparició de societats pira- 
midals, senzillament.La tria per 
Lluís Marco per a aquest espec- 
tacle és T «idónia», segons el di
rector artístic. «Capta la comple- 
xitat del personatge» i Tassumpte 
no queda aquí, sino que en fa 
també els 8 personatges de l’obra. 
«Personatges com els que prota
goniza Marco són els que et de

manen molta implicado. Marco 
treballa molt bé la veu, la modula 
per tal de projectar la cobdícia i 
Lambido desmesurada en un per
sonatge», manifesta.

Lluís Marco també estará acom- 
panyat de Tactriu Antonia Ferré, 
intérpret del territori, qui també 
intervindrá. La proposta cultural 
es complementará amb una posa

da en escena sobria i una esceno
grafía treballada. Sota Téstela de 
Temps de reflexió, el Cicle Grans 
Mestres toma una edició més per 
convidar el públic a que pensi, re- 
flexioni amb les emocions que 
desperten els actors, propers i del 
territori, i pensar d’assumptes im- 
portants per a Tésser humá i la 
societat.

Literatura

‘El ñll de l’italia i ‘Contes 
des de la presó’, els m és 
venuts en catalá del 2019

L’escrip tor Rafel Nadal amb El fíll de Titaliá’, al ‘Diari de Tarragona’, en 
una ¡matge d’abril de Tany passat. f o to : f a b iá n a c id r e s

ACN

TARRAGONA

El ránquing demostra, un cop 
més, el pes que tenen els 
premis literaris en els éxits 
editorials

La novel-la de Rafel Nadal El fill 
de Vitalia (Columna Edicions) va 
ser el llibre de ficció en catalá més 
venut Tany 2019 a Catalunya, se- 
guit d 'Aprendre a parlar amb les 
plantes (Edicions del Periscopi), 
de Marta Orriols, i Paraules que tu 
entendrás (Columna Edicions), de 
Xavier Bosch. Segons el mateix

ránquing elaborat per Librired i 
difós peí Gremi d’Editors de Cata
lunya, els títols de no ficció de 
més éxit van ser Contes des de la 
presó, d’Oriol Junqueras i Neus 
Bramona, Tota la veiitat (diversos 
autors) i Ho tornarem a fer, de 
Jordi Cuixart, tots tres publicats 
per Ara Llibres. En llengua caste
llana, la novel-la Los asquerosos 
(Blackie Books), de Santiago Lo
renzo i, en no ficció, el llibre de 
Tadvocat de Caries Puigdemont, 
Gonzalo Boye, Y  ahí lo dejo. Cró
nica de un proceso (Roca Edito
rial), van ser els títols més venuts 
a Catalunya.

El fill de Vitalia, Premi Ramón 
Llull 2019, va ser Tobra de ficció 
en catalá més veñuda de Tany 
passat, demostrant un cop més el 
pes deis premis literaris en els 
éxits editorials. També el segon 
títol més venut en aquesta catego
ría, Aprendre a parlar amb les 
plantes, de Marta Orriols, va ser 
reconegut el 2019 amb el Premi 
Omnium a la millor novel-la pu

blicada Tany anterior. En no fic
ció, el ‘procés’ catalá és el gran 
tema protagonista del llistat deis 
més venuts amb fins a set deis 
deu primers títols del ránquing. El 
primer, el llibre de contes il-lus- 
trats de Texvicepresident catalá 
Oriol Junqueras amb Neus Bra
mona, Contes des de la presó (Ara 
Llibres), seguit de la crónica pe
riodística Tota la veñtat, de Ferran

Casas, Neus Tomás, O dei A. 
Echearte, Roger Mateos, Gerard 
Pruna i Marc Martínez-Amat, i el 
llibre de Jordi Cuixart, Ho torna
rem a fer, segon i tercer respecti- 
vament. Els segueixen Tres dies a 
la presó (la conversa entre el ma
teix Cuixart i la periodista Gemina 
Nierga) i Esperanza i llibertat, de 
Texconseller Raúl Romeva.

La novel-la Los asquerosos, una 
de les ficcions més celebrades de 
la literatura espanyola indepen- 
dent de Tany passat, escrita per 
Santiago Lorenzo, va ser també la 
ficció en castellá més veñuda a 
Catalunya. En segon lloc se sitúa 
Tobra de Dolores Redondo La ca
ra norte del corazón (Ediciones 
Destino) i, en tercer, la flamant 
Premi Nacional de Narrativa del 
Ministeri de Cultura, Lectura Fá
cil, de Cristina Morales.

En l’ámbit de la no ficció en cas
tellá, Y ahí lo dejo. Crónica de un 
proceso (Roca Editorial), de Gon
zalo Boye, va ser el més venut. En 
segon lloc, Cómo hacer que te pa
sen cosas buenas (Espasa Libros), 
de Marián Rojas i, en tercer, El Di
rector (Libros del KO), de David 
Jiménez.
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